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Den østrigske psykiater Victor Frankl, der overlevede flere års ophold i en tysk koncentrationslejr, 
observerede  der,  at  de  personer,  der  kunne  finde  en  mening  med  deres  lidelser  midt  i 
grusomhederne, klarede sig bedre end de, der fandt det totalt meningsløst. 

Frankls  teori  har  inspireret  mange,  og  i  en  ny undersøgelse  af  tibetanske  flygtninge  finder  vi 
forskellige forhold, der støtter Frankls opfattelse. Kina har holdt Tibet besat i snart 40 år. Den sidste 
halve snes  år er  en modstandsbevægelse vokset  frem, som er  begyndt  at  demonstrere  mod det 
kinesiske styre. Kineserne har svaret igen med en brutal undertrykkelse i form af arrestationer og 
tortur. Hvert år flygter en del tibetanere til Indien, hvor de samles i et bestemt område og støttes af 
en række exil-in-stitutioner til at kunne klare sig i det nye land. Denne situation har givet mulighed 
for  at  sammenligne  de  psykologiske  virkninger  af  tortur  hos  35  torturofre  med  en  tilsvarende 
gruppe af 35 ikke-torturerede flygtninge. Flugten fra Tibet er ekstrem vanskelig, da den foregår 
gennem høje bjergpas. Flygtningene havde i gennemsnit brugt en måned på flugten; tre fjerdedele 
havde  haft  fysiske  problemer  med  at  klare  turen  og  havde  undervejs  manglet  mad  og  vand. 
Gennemsnitsalderen var 25 år, og 80% var nonner.

Hovedparten af de torturerede havde været politisk aktive, før de blev arresteret. Som aktivister var 
de blevet chikaneret, forfulgt, forment adgang til klostre og truet med tortur. Det gennemsnitlige 
fængselsophold havde varet 21 måneder, og torturperionen havde varet 38 dage i gennemsnit. Mere 
end halvdelen havde siddet i enecelle i over fem uger. Torturofrene havde i gennemsnit været udsat 
for 13 forskellige former for tortur.

Torturofrene  havde  signifikant  flere  angstsymptomer  end  den  øvrige  flygtningegruppe,  men 
interessant nok var der derudover ingen forskelle, når det drejede sig om depression eller somatiske 
symptomer. Angstniveauet viste sig at være højest hos de, der henholdsvis 1) havde siddet i fængsel 
i meget kort eller meget lang tid, 2) havde været uforberedt på muligheden af tortur, 3) havde mistet 
håbet i fængslet og 4) havde været i Indien i kortest tid. 

Et forhøjet depressionsniveau var mere udtalt hos mænd end hos kvinder hos de, der henholdsvis 
var blevet tortureret længst,  havde siddet i  isolationscelle og ikke tidligere havde været politisk 
involverede, og hos de, der havde været uforberedt på tortur, havde følt håbløshed og som lige var 
ankommet til Indien.

Der var ingen fast sammenhæng mellem det antal torturformer, som ofrene havde været udsat for 
eller det antal dage, torturen havde strakt sig over (med undtagelse af depression - som allerede 
nævnt).

Undersøgelsen viser, at der er langt færre forskelle mellem de to grupper, end man skulle tro på 
forhånd. Tidligere undersøgelser har vist,  at  politisk engagement kan beskytte én mod angst og 
depression. At udtrykke sine politiske holdninger i Tibet er ekstremt farligt, men at gøre det i eksil i 
Indien kan være en måde at genvinde selvfølelse, kontrol og meningsfuldhed. På den baggrund er 
det tankevækkende, at 1/3 af de torturerede standsede med deres politiske aktivisme, mens 1/4 af de 
øvrige flygtninge forøgede deres politiske engagement efter ankomsten til Indien.



Hovedparten i begge grupper havde et relativt lavt depressionsniveau. Dette tilskrives det faktum, at 
alle flygtninge nyder godt af et gennemført socialt støtteprogram, der forsyner dem med bolig, mad 
og uddannelse. Der er dog en væsentlig forskel mellem hovedparten af kvinderne, der var nonner, 
og som fremover kunne bo i klostre i Indien, og mændene, der kun blev understøttet i 1-2 år, før de 
skulle klare sig selv. De vanskelige fremtidsudsigter for mændene er sandsynligvis forklaringen på 
deres højere grad af depression.

Hele 80% af de torturerede havde aldrig følt sig hjælpeløse under torturen. Torturen sås om et offer, 
et bidrag til at skabe et selvstændigt Tibet. 80% af de undersøgte var som nævnt blevet trænet som 
buddhistiske nonner. Den tibetanske gren af buddhisme bygger på karmalæren: At éns lidelser i 
dette liv er en afspejling af negative handlinger i et tidligere liv. En person er derfor dybest set 
ansvarlig for sin skæbne. Dette ansvar rækker imidlertid også fremad mod det næste liv, idet gode 
gerninger kan øge ens karma. Buddhismen lærer  også den troende,  at  ens personlige lidelse er 
beskeden sammenlignet med andres, og at den smerte, man selv gennemgår, kan være med til at 
reducere de lidelser, andre gennemgår. Disse åndelige læresætninger ser ud til at være afgørende for 
den meget udsædvanlige modstandsdygtighed overfor tortur og lidelser, som disse flygtningene har. 
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